
או שאין לו אפשרות , מי שאין לו נרות להדליק
האם יכול לברך על הדלקת אורות , להדליק
  ?החשמל

י "דעת הרבה מ הפוסקי שנית להדליק נרות שבת ע

  .הדלקת נורות החשמל

ולכ המדליק את נורות החשמל בשביל מצות הדלקת 

  .1יש לו על מי לסמו, נרות שבת ומבר על זה

  ?יקות את נרות השבתמדוע נהוג שנשים מדל

באמת חיוב הדלקת הנרות הוא בי על הנשי ובי על 

ולכ יש , אלא שהאשה מוזהרת בזה יותר. הגברי בשוה

שאז , כ יש הרבה נרות"אלא א[, לה זכות קדימה במצוה זו

  .2]ג הבעל יכול להדליק

מפני שהיא מצויה , וטע הדבר שהאשה מוזהרת בזה יותר

 מפני ,4ב"ועוד טע כתב המ. 3ביתבבית ועוסקת בצרכי ה

, שגרמה מיתה לאד הראשו" נרו של עול"שחוה כבתה 

  .לכ תעסוק בהדלקת הנר

, 5טוב שהבעל יתק את הנרות ויכי אות להדלקה, אמנ

  .וכ ישתת במצוה

  

                                                 
ועיי ש הערה . 'ג סעי ד"ב פרק מ"שמירת שבת כהלכתה ח 1
ל סבר שיש חילוק בי "ב שהגאו רבי שלמה זלמ אויערב זצ"כ

א "שא, נורות חשמל המופק מתחנת הכח של חברת החשמל
י מצבר או "לבי הדלקת פנס המופעל ע. לבר על הדלקה כזו

 .שאפשר לבר על הדלקתו, בטריה
 .א"ק י"ב ס"ומ', ג סעי ג"סימ רס 2
 .'ג סעי ג"ע סימ רס"שו 3
 .ב"ק י"ב ס"מ 4
 .ש 5

והאשה עדיין , מה לעשות כשהשעה התאחרה
  ?לא הדליקה את הנרות

ע קרוב לשקיעת על פי הלכה א התאחר הזמ והגי

צרי הבעל , ועדיי האשה לא הדליקה את הנרות, החמה

א יש להשתדל בכל אופ . להדליק את הנרות במקומה

משו שהדבר עלול לגרו , להימנע ממצב כזה, שאפשר

  .להפרת שלו הבית

כי בחמש דקות ,  מוסיא" שליטהגאו רבי משה שטרנבו

יק את יש להימנע מלהדל, הסמוכות לשקיעת החמה

מפני שברוב הפעמי קשה , הנרות בי הבעל בי האשה

ויכול , לאמת ולדייק את זמ שקיעת החמה על פי השעו

  .ו"להיכנס לחשש חילול שבת ח

  ?נרותהכשהאשה אינה בבית מי ידליק את 

ט והיא "כגו שילדה למז, כשהאשה אינה בבית בשבת

 ,על הבעל להדליק את נרות השבת, שוהה בבית החולי

  .ולבר על הדלקה זו

 כמו שכתבנו שחיוב הבעל בהדלקת הנרות שוה ,והטע

ומאחר שהיא , אלא שלה יש זכות קדימה במצוה זו, לאשה

  .עכשיו אינה בבית מוטל עליו מצוה זו

הבעל מוציא ידי חובת הדלקת הנר את כל בני , כמו כ

  .כמו בהדלקת האשה, הבית

דלוקי אורות במקרה שבחדרה של האשה בבית החולי ו

 א היא לצאת ידי חובה בהדלקת הנרות  יכולה,החשמל

. ואינה צריכה להדליק נרות בבית החולי, של בעלה בבית

או , היא יכולה להדליק נרות בחדרה, אמנ א רוצה

א הנהלת בית החולי [בחדר האוכל של בית החולי 

  .וא יכולה לבר על הדלקה זו, ]מתירה זאת

  

4'  מסגליו

 ל"משה חיים זצ' יצחק בן ר' ר: נ"לע



, על מתארח אצל הוריו בשבתמה הדין כשהב
  ?ואשתו אינה עמו

באופ כזה שא הבעל אינו בביתו בשבת אלא מתארח 

צרי לקנות חלק בנרות שלה על ידי שית , אצל הוריו

. וכ יצא בהדלקת, הלה מטבע תמורת חלק בנרותי

  .רות משלואו שיביא נ

אי האשה השוהה בבית החולי , ולכאורה במקרה זה

. משו שאינו מדליק בביתו, קתו של בעלהיוצאת בהדל

או , ועל כ תשתדל להדליק נרות בבית החולי בחדרה

תדליק את אור החשמל , וא אי זה אפשרי. בחדר האוכל

  .ולעני הברכה תעשה שאלת רב, בחדר

האם ידליק כמו , כשצריך הבעל להדליק הנרות
  ?אשתו

ישנ מנהגי חלוקי בי נשי ספרדיות לנשי 

שאצל נשי ספרדיות , כנזיות באופ הדלקת הנרותאש

כ "שקוד מברכות את ברכת הדלקת הנר ואח, נהוג

כ עושי את "וכמו בכל מצוה שמברכי ואח, מדליקות

שקוד מדליקות , אבל נשי אשכנזיות נוהגות. המצוה

כ מכסות את העיניי ומברכות את "ואח, את הנרות

עיניי ונהנות מאור כ מורידות את הידי מה"ואח, הברכה

מפני שהמנהג הוא שמקבלות הנשי את , והטע. הנרות

וחוששי שמא קבלת השבת , השבת בעת הדלקת הנרות

וא כ שוב לא תוכל להדליק את , היא באמירת הברכה

ולכ היא קוד מדליקה , הנרות שהרי כבר קיבלה שבת

  .כ מברכת את הברכה ומקבלת שבת"את הנרות ואח

אבל בהדלקת הגברי שונה , א כל זה בהדלקת הנשי

מפני שהגברי אינ נוהגי לקבל שבת בעת , הדבר

כ אי לה בעיה לעשות כמו בכל מצוה "וא, הדלקת הנרות

וכ המנהג , כ עושי את המצוה"ואחשקוד מברכי 

    .כ מדליק"שגבר המדליק נרות שבת מבר ואח

, ל שבתבני זוג שאוכלים מחוץ לביתם בלי
היכן עליהם להדליק את , וישנים במקום אחר

  ?נרות השבת

הדבר ברור כי עיקר מקו הדלקת הנרות הוא ליד השולח 

  .שעל ידי כ יוכל ליהנות מאור הנרות היטב, 6בו אוכלי
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מה הדי א כבר יש נרות , א כא עולה שאלה

. הא מותר להדליק ש בברכה, דולקי במקו זה

  ".אור זרוע"ל" ל"המהרי"בזה מחלוקת בי  מביא 7ע"בשו

שא כשאוכלי כמה בעלי בתי , סוברל "מהרישה

שאי , פירוש, "כל אחד מבר על מנורה שלו"במקו אחד 

ולכ א שדלוקי כבר , הדלקת האחד פוטרת את חבירו

. יכול ג השני להדליק ש ולבר, נרות אחרי במקו זה

ת מתווס אור בחדר שכל שמוסי נרו, 8ב"ומסביר המ

, וכ יש יותר שלו בית ושמחה, ומגיע לכל פנה ופנה

  .אפשר לבר" תוספת אורה"ל שא על "וסובר המהרי

וסובר שאי אפשר לבר על הדלקה , חולקאור זרוע אבל ה

מפני שכבר יש אורה על ידי הנרות הראשוני , זו

שנכו ליזהר בספק ע "שוולכ כתב ה. שהודלקו במקו זה

, כותבא "רמוה. כות ולא יבר אלא אחד מהבעלי בתיבר

אלא כל אחד יכול לבר על , שאי אנו נוהגי כהאור זרוע

כי א יש לאחד מה , 9ב"אול כותב המ. הדלקה שלו

יכול להדליק ש בברכה אפילו שאינו , חדר המיוחד לו

א א יש לו "שא לפי הרמ, ונראה מזה לכאורה. אוכל ש

עדי שידליק , ות נוספי המודלקי כברחדר בו אי נר

ממה שידליק במקו האוכל כשיש ש כבר נרות , ש

  .דלוקי

ז בנידו שלנו בבני זוג האוכלי מחו לבית וישני "ולפי

ודאי עדי שתדליק האשה ע "שולפי ה, במקו אחר

שהרי אינה יכולה לבר במקו , במקו בו ה ישני

א . בית שמתארחי אצלהמחמת נרות בעלת ה, שאוכלי

. יכולה להדליק במקו שאוכלי ולבר שא "רמלפי ה

ובכל זאת א זה אפשרי עדי שתדליק במקו בו ה ה 

  .שזה מקו בו אי נרות נוספי כלל, ישני

  :בגליון הבא

הא אפשר לבר על , כשאורות החשמל דלוקי בחדר −

  ?הדלקת הנרות

  ?הא צרי לקבל שבת בהדלקת הנרות −

הא מועיל לה להתנות , אשה המדליקה נרות שבת −

  ?שאינה רוצה לקבל שבת בהדלקה זו
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